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RA, Senatens arkiv

hvarvid Senatorn Snellman först utlät sig — och fann för sin del
ofvanberörda underdäniga framställningar om nyttan och behofvet af
den ifrägavarande läroanstaltens för döfstumma ombildning i uppgif
vet syfte vara välgrundade. Men emedan en sädan förändring, äfven
om den inskränktes till inköp eller uppförande af egna lokaler för

10 skolan i Åbo stad och inrättande af ett internat i mindre skala, skulle
påkalla större utgifter, än med afseende på öfriga allmänna behof
billigt vore att för sagde ändamål i närmaste framtid använda, dä
alleredan föi döfstumskolorna sedan år 1859. beviljats anslag, som
numera uppgå till en summa af tjugutvåtusen fyrahundra mark årligen,
hvarföre äfven Senaten uti underdånig skrifvelse af den 27. sistvikna
Mars hemställt om Ständernas hörande vid nästkommande landtdag,
huruvida de för ett ändamälsenligare ordnande afdöfstumundervisning
en i landet ville särskilt bevilja dertill nödiga anslag, ansåg Senatorn sig
böra i underdänighet tillstyrka att, ifali Hans Kejserliga Majestät i

20 näder täcktes bifalla till sagde hemställan, med vidare ätgärd i anled
ning af den nu väckta frågan finge anstä till dess Ständerna i ämnet sig

yttrat.1
För öfrigt och som, enligt hvad Generalguvernören i landet uti

skrifvelse af den 19/31. December 1861. gifvit Senaten tillkänna, nägra
personer under ären 1858—1860., till inrättande af en särskilt bildnings
anstalt för döfstumma, förärat och till Generalguvernörens företrädare
i embetet öfverlemnat tillsammans niotusen rubel silfver, trodde Sena
tom sig ega anledning att till Hans Kejserliga Majestäts nådiga
godtfinnande i underdånighet hemställa, huruvida icke Senaten kunde

30 tillätas att efter Styrelsens för döfstumskolan i Åbo hörande, icke
allenast använda ärliga räntan å dessa medel, som blifvit uti räntebä
rande obligationer omsatte1 och i Finlands Bank deponerade samt
numera uppginge till en summa af omkring fyratiofyratusen fyrahun
dra femton mark, för att, med bibehällande af sagde läroanstalt i dess
närvarande skick för öfrigt, tills vidare i någon mån utvidga densam
ma, genom beredande af utrymme den för nägra interner, utan äfven
bestämma viss afgift för elever, hvilka önskade inträda uti inrättningen
och egde tillgångar att ätminstone till någon del ersätta sitt uppehälle
samt undervisningen derstädes.
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Högädle Herr Senator,

Till svar å ärade skrifvelsen af dten 3 April, skyndar jag meddela det
50 äsigterne i myntfrägan fullkomligen gillas och komma till följe häraf

såväl hemligheten som den önskade Tidpunkten för reformens verk
ställighet att iakttagas.

Annu känna vi icke med säkerhet om icke kurs skilnaden för de ryska
kronan förestäende militära utgifterne af 055 fordras! Vi hafva i denni
fråga ännu icke bestämdt svar affinanse Ministern. Skulle denna årliga


